
 للنـاس وأرسـلناك نفسـك فمن سيئة من أصابك وما اهللا فمن حسنة من أصابك (( ماتتمة فوائد اآلية الكرميـة: 

 ومــن فوائــدها: أنــه جيــب علــى اإلنســان إذا أصــابته احلســنة أن يوريهــا شــكرا هللا عــز . شــهيدا )) بــاهللا وكفــى رســوال

 يف نفسه حىت حياسبها ويستعتب فرتتفع السيئة . وجل ؛ ألا منه تفضال وإحسانا ، وإذا أصابته السيئة فلينظر

فــإذا قـــال قائــل: إذا كـــان اخلطـــاب للرســول عليـــه الصـــالة والســالم فهـــل الرســول عليـــه الصـــالة والســالم يفعـــل فعـــال 

(( إنـــا أمـــره اهللا أن يســـتغفر لذنبـــه وللمـــؤمنني وقـــال: يعاقـــب عليـــه ؟ اجلـــواب: أن النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وآلـــه وســـلم 

وهــي مـن بــين آدم وبنـو آدم خطــاء وخــري  تحـا مبينــا ليغفــر لـك اهللا مــا تقــدم مـن ذنبــك ومــا تـأخر ))فتحنـا لــك ف

( اللهــم اغفــر لــي جــدي وهزلــي اخلطــاءين التوابــون ؛ فــالنيب صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم قــد خيطــئ ؛ وهلــذا قــال: 

يوفـق لالسـتغفار والتوبـة ؛ أمــا لكـن الفــرق بينـه وبـني سـائر البشـر ممــن أرسـل إلـيهم أنـه البــد أن  وخطئـي وعمـدي )

غــريه فقــد يوفــق وقــد ال يوفــق ؛ وــذا نعــرف أن النــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم قــد حيصــل منــه مــا يكــون ســببا يف 

ومــن فوائــدها: عمــوم رســالة النــيب صــلى  إصــابته بالســيئة ولكنــه يــزداد بــذلك رفعــة ودرجــة عنــد اهللا ســبحانه وتعــاىل .

ويتفـرع علـى ذلـك: الـرد علـى النصـارى الـذي  . (( وأرسـلناك للنـاس ))البشـر ؛ لقولـه:  اهللا عليه وآله وسلم جلميع

زعموا أن حممدا صلى اهللا عليه وآله وسلم إىل العرب خاصا ؛ ألننا نقول هلم أنتم اآلن تؤمنون بأنه رسول وأنـه مـن 

فيلــزمكم إقــراركم بأنــه رســول أن تقــروا أن رســالته عامــة وإال فقــد   (( أرســلناك للنــاس ))عنــد اهللا وقــد قــال اهللا عنــه: 

ومــن فوائــدها:  كــذبتموه ، فمــىت أقــررمت بأنــه رســول ولــو إىل العــرب لــزمكم بــأن تقــروا بأنــه رســول إىل كافــة النــاس .

رسـلناك للنـاس : (( وأاإلشارة إىل أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أهل للرسالة ، وكـفء هلـا ، وقـائم ـا ؛ لقولـه

ومــن فوائــدها: أن شــهادة اهللا لــه بالرســالة مغنيــة عــن كــل هلــا وهــو غايــة منفــذ هلــا متامــا .  فهــو ابتــداء أهــل رســوال ))

شــهادة ؛ لكــن ملــن اتقــى ؛ فمــا وجــه شــهادة اهللا لــه ؟ شــهد اهللا لنبيــه صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم بأنــه رســول حقــا 

(( لكــن اهللا يشــهد بمــا أنــزل أمــا الشــهادة القوليــة ففــي قولــه تعــاىل:  بشــهادتني: شــهادة قوليــة ، وشــهادة فعليــة ؛

وأمــا شـهادة الفعليــة فهــو متكينـه مــن إبــالغ الرســالة  إليـك أنزلــه بعلمــه والمالئكــة يشــهدون وكفــى بــاهللا شــهيدا ))

(( ل بعــض مــا هــو كــل األقاويــ (( ولــو تقــول علينــا بعــض األقاويــل ))ونصــه علــى أعدائــه ، وقــد قــال اهللا تعــاىل: 

يعـين ألهلكنـاه ؛ إذا فـالنيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم قـد شـهد اهللا  ))ألخذنا منه باليمين ثـم لقطعنـا منـه الـوتين 

(( لكــن اهللا يشــهد بمــا أنـــزل إليــك أنزلــه بعلمــه والمالئكـــة لــه بالرســالة شــهادة قوليــة وفعليــة ؛ القوليـــة ؟ قولــه: 

(( ولو تقول علينا بعـض األقاويـل له ونصره على أعدائه وقال: ؛ الفعلية ؟ مكن  )) يشهدون وكفى باهللا شهيدا

قال بعض األقاويل ليس كل األقاويل ؛ مع هذا كلـه أيـده اهللا بآيـات  ألخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين ))

يف   بينات معجزات ظاهرة حسية ومعنويـة ، ومـا أحسـن مراجعـة مـا كتبـه شـيخ اإلسـالم رمحـه اهللا حـول هـذا املوضـع



كتابه " اجلواب الصحيح ملن بـدل ديـن املسـيح " فإنـه ذكـر يف آخـر الكتـاب مـن آيـات النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم 

احلسية واملعنوية ما مل أراه لغريه حىت إن ابن كثري رمحه اهللا يف البداية والنهايـة نقلـه إمـا بلفـظ أو معنـاه ؛ فمـا أحسـن 

ومــن فوائــد اآليــة األوىل وهــذه: منــع  رمحــه اهللا حــول هــذا املوضــوع .مراجعــة هــذا البحــث الــذي كتبــه شــيخ اإلســالم 

  وإذا شئتم نؤجل البحث فيه ألنه مهم فعلناه ؟ . (( قل كل من عند اهللا ))التطري ؛ لقوله: 

(( ألـم تـر إلـى الـذين قيـل لهـم كفـوا أيـديكم أال ميكن أن يكون سياق هذه اآليات يف املنافقني حىت قوله تعـاىل: 

. (( ...  

فريق مـا هـو كلهـم ؛  (( إذا فريق ))ال ، الذين قيل هلم كفوا أيديكم ليسوا كلهم قالوا ربنا مل كتبت علينا القتال ، 

... ؛ هو ال يستبعد ؛ وقد قيل م ؛ لكـن كمـا قلـت لكـم يف أثنـاء التفسـري أكثـر املفسـرين علـى أـا يف قـوم كـانوا 

ة والسالم أن يقاتلوا ، فقيل هلم كفوا أيديكم ؛ وأيضـا املنـافقون هـل يف مكة مته ... فطلبوا من الرسول عليه الصال

  قالوا يوما من الدهر دعونا نقاتل ؟ أبدا بل إم حىت يف غزوة أحد ملا خرجوا رجعوا من أثناء الطريق .

  سؤال عن التقومي الزمين واعتقادهم يف الربج وحنوها ؟

  بة ما هي تنشر كل سنة ، املكتوبة بنو توقيتهم على الربوج .املكتو ال بأس ، التقومي ما فيه ... التقاومي 

  سؤال عن بعض أمور الدعوة .

  املهم أن يكون لديه علم بقدر ما يدعوا به ، البالغ غري الدعوة .

  ؟ (( ... فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم ... ))سؤال عن قوله تعاىل: 

ولعل هؤالء الفريق هم الذين ملا هاجروا حصـل فـيهم نفـاق ، ملـا هـاجروا لكن فريق منهم ما هو كلهم ، فريق منهم 

  إىل املدينة حصل فيهم النفاق وإن كان النفاق أكثره يف اخلزرج واألوس .

هؤالء الذين هاجروا وقد قالوا دعونا نقاتل فقيل هلم كفوا أيديكم ، هاجروا ، منهم فريق منهم ما هم كلهـم احنرفـوا 

وملا كتب عليهم القتال تراجعوا ونافقوا وال يستبعد هذا ، هم أوال كانوا مـؤمنني مث كـانوا منـافقني عن مبدأهم األول 

.  

 واهللا تقـول الذي غير منهم طآئفة بيت عندك من برزوا فإذا طاعة (( ويقولونأعوذ باهللا من الشيطان الـرجيم ؛ 

 غيـر عنـد مـن كـان ولـو القـرآن يتـدبرون الوكيال أفـ باهللا وكفى اهللا على وتوكل عنهم فأعرض يبيتون ما يكتب

  كثيرا )) . اختالفا فيه لوجدوا اهللا

  

أعــوذ بــاهللا مــن الشــيطان الــرجيم ؛ ســبق لنــا أن أعــداء الرســل ... بالرســل ؛ وبــني اهللا ســبحانه وتعــاىل أن كلمــا يقــع 



فهــو مــن عنــد اهللا ، ويف آيــة أخــرى بــني أن طــائرهم معهــم يعــين إن كــان هنــاك شــؤم فالشــؤم مــنكم علــى أنفســكم ؛ 

وسبق لنا أن ما أصاب اإلنسـان مـن حسـنة فمـن اهللا ومـا أصـابه مـن سـيئة فمـن نفسـه ؛ وسـبق لنـا اجلمـع بـني هـذه 

ة مـن اإلنسـان سـببا بـأن يكـون هـو السـبب ولـيس اآلية واليت قبلهـا أن السـيئة واحلسـنة مـن اهللا خلقـا وتقـديرا والسـيئ

هـو الـذي أوجـده ؛ وـذا حيصـل اجلمـع بـني اآليتـني ؛ وســبق لنـا بيـان عمـوم رسـالة النـيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وســلم 

وهــذه آيــة مــن آيــات كثــرية تــدل علــى رســالته وعمومهــا ؛  (( وأرســلناك للنــاس رســوال ))جلميــع النــاس مــن قولــه: 

شــهد لصــحة رســوله صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم علــى وجهــني: قــول ، وفعــل ؛ وكــل هــذا نرجــوا أن وســبق لنــا أن اهللا 

ومـن تـولى فمـا أرسـلناك علـيهم حفيظـا  (( من يطـع الرسـول فقـد أطـاع اهللامث قال اهللا تعاىل:  يكون على بالنا .

(( يطـع رطية وفعـل الشـرط فمـن هنـا شـ (( مـن يطـع الرسـول فقـد أطـاع اهللا ))فيه مجلتان شرطيتان ؛ األوىل  . ))

وفيه إشكاالن ؛ اإلشكال األول: أين ذهبت عني الكلمة ؛ واإلشكال الثاين: كيف كانت مكسورة مـع أن مـن  ))

أن عــني الكلمــة حــذفت ؛ ألن المهــا كانــت جمزومــة وعينهــا ســاكنة وقــد قــال  جتــزم ؛ واجلــواب عــن اإلشــكال األول

  ابن مالك:

  وإن يكن لينا فحذفه استحق      قيا فسر ما سبقإن ساكنان الت                 

فاليـــاء ســـاكنة والعـــني ســـاكنة فيحـــذف حـــرف اللـــني اليـــاء ؛ وأمـــا كســـر العـــني وهـــي جمزومـــة فهـــي مـــن أجـــل التقـــاء 

(( مـن يطـع فأين جواب الشـرط يف  (( لم يكن الذين كفروا ))الساكنني ، واألمثلة يف هذا كثرية مثل قوله تعاىل: 

  . (( فقد أطاع اهللا ))ه: ؟ جوابه قول)) 

(( فمـا اجلملـة الثانيـة فعـل الشـرط فيهـا ... مجلـة امسيـة  (( ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ))اجلملة الثانيـة 

فعـل ماضـي ؛ وأمـا وجـه اقـرتان  (( أرسـلناك )) مجلة امسيـة ؛ مجلـة فعليـة ألن مـا نافيـة و أرسلناك عليهم حفيظا ))

اجلــواب بالفــاء يف اجلملتــني فألنــه ال يصــح أن يكــون اجلــواب شــرطا ، وإذا كــان اجلــواب ال يصــح أن يكــون شــرطا 

  وجب اقرتانه بالفاء ، كما قاله ابن مالك يف ألفيته:

    واقرن بفاء حتما جوابا لو جعل    شرطا إلن أو غيرها لم ينجعل                 

  كر ذلك يف بيت من الشعر وهو ؟وقد ذ 

  اسمية طلبية وبجامد وبما   وبقد وبلن وبالتنفيس                               

وأل يف الرســول للعهــد الــذهين وهــو حممــد صــلى اهللا  (( مــن يطــع الرســول فقــد أطــاع اهللا ))وجــل:  يقــول اهللا عــز

نقـول إنـه عـام يشـمل كـل رسـول وعلـى هـذا فتكـون  عليه وآله وسلم ؛ ألن القرآن نزل يف عهد رسـالته ؛ ويصـح أن

ألن هــذا اخلطــاب (( ومــن تــولى فمــا أرســلناك )) أل للعمــوم ولــيس للعهــد ؛ لكــن يضــعف هــذا االحتمــال قولــه: 



للنــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم ؛ وعلــى هــذا فــاملراد بالرســول حممــد صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم وتكــون أل للعهــد 

إذا طاعـة الرسـول طاعـة هللا عزوجـل فـإذا أمرنـا رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه وســلم  اهللا )) (( فقـد أطـاعالـذهين ؛ 

(( فمــا أرســلناك علــيهم حفيظــا ))  الرســوليطــع  ميعــين فلــ (( ومــن تــولى ))بــأمر فأطعنــاه فــنحن قــد أطعنــا اهللا ؛ 

(( مــن يطــع الرســول قــد آليــة: فوائــد ا وجــل . ألن عليـك الــبالغ وقــد بلغــت ، وحفــظ النــاس وأعمــاهلم إىل اهللا عـز

يستفاد من هذه اآلية الكرمية فوائد ؛ منها: أن األصـل فيمـا  . أطاع اهللا ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ))

وينبـين علـى ذلـك  (( من يطع الرسول فقد أطاع اهللا ))قاله الرسول عليه الصالة والسالم أنه شرع ؛ لعموم قولـه: 

الرســول عليــه الصــالة والســالم أو قــال هــل هــو شــرع أو نســيان فنحملــه علــى أنــه شــرع ؛  أننــا لــو شــككنا فيمــا فعلــه

ومن ذلك أنه قرأ سورة الزلزلة يف صالة الفجر يف الركعتني ، قال الراوي: فـال أدري أنسـي يعـين أم كـان علـى علـم ؛ 

شـرع يكـون هـذا االحتمـال غـري  فنقول هذا االحتمال وارد أو غـري وارد ؟ وارد ، إذا قلنـا إن األصـل أن مـا فعلـه هـو

ومـــن فوائـــدها:  وارد ، وإن ورد عقـــال فهـــو ضـــعيف شـــرعا ، نقـــول إن األصـــل مـــا فعلـــه فهـــو شـــرع مـــا هـــو نســـيان .

االحتجــاج بالســنة ، وأــا كــالقرآن يف وجــوب العمــل ــا ؛ ولكــن حنتــاج يف الســنة إىل إثبــات صــحتها أو إىل إثبــات 

وآلــه وســلم ، حنتــاج إىل هــذا ؛ ألن مادامــت مل تثبــت فإــا ليســت مــن كــالم نســبتها إىل رســول اهللا صــلى اهللا عليــه 

ويستفاد منها: جـواز نسـخ القـرآن بالسـنة ، وجـواز ختصـيص القـرآن بالسـنة ؛ أمـا الثـاين فمحـل اتفـاق أن  الرسول .

الوجـه األول  السنة ختصص القرآن ؛ وأما األول فمختلف فيه ؛ فقيل: إا أي السنة ال تنسخ القرآن من وجهـني :

أن ثبــوت القـــرآن قطعـــي ألنـــه نقـــل بـــالتواتر اللفظـــي واملعنـــوي ؛ والســـنة ليســـت كـــذلك ؛ الثـــاين أن القـــرآن كـــالم اهللا 

منقول إلينا بالتواتر اللفظي واملعنوي ؛ أما السنة فإن الرواة قد يتصرفون فيها فينقلون املعىن وهذا كثري ؛ لـذلك قـالوا 

والصواب أن القرآن ينسخ بالسنة إذا ثبتت عـن النـيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم ، إذا إن القرآن ال ينسخ بالسنة ؛ 

ثبــت عــن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم فإنــه ينســخ بالســنة يعــين فــإن القــرآن ينســخ بالســنة ؛ ولكــن حــىت اآلن مل جنــد 

ومــن  .آن بالسـنة ثابــت دلـيال أو مل جنــد مثـاال يســلم مــن املعارضـة ؛ لكــن مــن حيـث النظــر نقــول إنـه أي نســخ القــر 

فوائــدها: أن معصــية الرســول معصــية هللا ؛ تؤخــذ بطريــق املفهــوم ؛ ألنــه إذا كانــت طاعتــه طاعــة هللا فمعصــيته معصــية 

؛ أوال: وصــفه بالرســول ،  ومــن فوائــدها: إثبــات رســالة النــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم مــن وجهــني هللا عزوجــل .

وهنــا مســألة هــل للنــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم أن جيتهــد ؟ اجلــواب:  ل .وثانيــا: جعلــوا طاعتــه كطاعــة اهللا عزوجــ

نعم ، وسنته نوعان: اجتهادية ، ووحي ؛ فمن الوحي حني سئل عن الشـهادة فقـال إـا تكفـر كـل شـيء ، مث أتـاه 

دون أن ينسـبه  جربيل فقال إال الدين ؛ فإن قولـه " إال الـدين " هـذا بـالوحي ؛ وأمـا مـا يقـول عليـه الصـالة والسـالم

إىل اهللا فهــو وحــي باعتبــار إخبــار اهللا لــه كمــا نقــول إن النــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم إذا أقــر أحــدا علــى قــول أو 



ومــن فوائــدها: ديــد مــن تــوىل وأعــرض عــن طاعــة  عمــل صــار هــذا مــن ســنته ، مــن ســنته وهــو قــول وفعــل وإقــرار .

كأنــه يقــول فــنحن حنفظــه   تــولى فمــا أرســلناك علــيهم حفيظــا )) (( ومــنالنــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم؛ لقولــه: 

ومن فوائدها: أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ال يسأل عـن إعـراض أمتـه ، وأن  وحنفظ عليه أعماله ودعنا معه .

ومــن فوائــدها:  . (( ومــن تــولى فمــا أرســلناك علــيهم حفيظــا ))مــن أعــرض مــن أمتــه فذنبــه علــى نفســه ؛ لقولــه: 

وقـد ذكـر  (( فمـا أرسـلناك علـيهم حفيظـا ))ت العظمة هللا عزوجل ؛ وذلك حني جاء بضمري اجلمـع يف قولـه: إثبا

بعض العلماء أن النصارى يستدلون مبثل هذه الضمائر على تعدد اآلهلة ؛ ألم يقولون هذه تفيـد اجلمـع ؛ فيقـال: 

م ؛ ألن النصــارى يف قلــوم زيــغ ، وقــد قــال اهللا ال غرابــة ، ال غرابــة أن يســتدل النصــارى ــذه املتشــابه علــى بــاطله

واجلـواب علـى هـذا سـهل هـو أن نقـول: مـا لكـم  (( فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون من تشـابه منـه ))تعاىل: 

(( وإلهكــم إلــه تشــبثتم ــذه اآليــة املتشــابه وتــركتم اآليــات احملكمــة البينــة الظــاهرة بــأن اهللا إلــه واحــد كمــا يف قولــه: 

(( ويقولــون طاعــة فــإذا بــرزوا مــن عنــدك بيــت وجــل:  مث قــال اهللا عــز . ال إلــه إال هــو الــرحمن الــرحيم )) واحــد

يقولـون  )) واهللا يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكـل علـى اهللا وكفـى بـاهللا وكـيالطائفة منهم غير الذي تقول 

يعـــين إذا أمـــرم قـــالوا طاعـــة ال خنالفـــه ؛  )) (( يقولـــون طاعـــةأو فريـــق مـــن املنـــافقني واملـــؤمنني هـــؤالء مـــن املنـــافقني 

والـربوز معنـاه اخلـروج يعـين  (( فـإذا بـرزوا ))ولكنهم إذا خرجوا من عند الرسول عليـه الصـالة والسـالم بيـت طائفـة 

يـت (( بإذا فارقوا الس ... وصاروا بدال أن يكونوا ...؛ واملقصود من هذا بيان أم إذا فارقوا املقام مفارقـة تامـة 

يعـين عمـل لـيال ، وإمنـا كـان عملهـم لـيال ألن الليـل حمـل اخلفـاء وحمـل طائفة منهم غير الـذي تقـول )) (( بيـت )) 

السر ؛ فتجدهم يقولون عند النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم طاعة لكـن إذا ذهبـوا إىل بيـوم بيتـوا غـري الـذي يقـول 

وغـري هنـا مبعـىن املخـالف ؛ فـإذا قـال:  غيـر الـذي تقـول ))(( ولـيس كلهـم ، طائفـة مـنهم  (( بيت طائفة منهم ))

افعلوا كذا ، قالوا طاعة ؛ فإذا رجعوا إىل بيوم قالوا ال طاعة ، يعين يبيتـون املخالفـة ملـا يقـول الرسـول عليـه الصـالة 

ديـد هـؤالء الـذين واجلملـة هـذه خربيـة تفيـد أمـرين ؛ أوال:  (( واهللا يكتب ما يبيتـون ))والسالم ؛ قال اهللا تعاىل: 

يبيتــون غــري مــا يقــول الرســول صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم ؛ والثــاين: تســلية الرســول صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم وأن 

أعـرض  (( فـأعرض عـنهم ))أمرهم ال خيفى علـى اهللا ، وهـو قـد يعـاجلهم بالعقوبـة وقـد يـؤخر ؛ يقـول جـل وعـال: 

اعتمد عليه واعلم أـم وإن بيتـوا مـا يبيتـون فلـن  ( وتوكل على اهللا ))(عنهم يعين ال تم م وال تشغل بالك م 

يــر .. حــىت لــو بيتــوا أن يبطشــوا بالرســول عليــه الصــالة والســالم أو أن يــردوا دعوتــه بالــدعايات الباطلــة أو مــا أشــبه 

الثقــة بــه وفعــل ذلــك ، فتوكــل علــى اهللا ؛ والتوكــل علــى اهللا قــال العلمــاء هــو صــدق االعتمــاد علــى اهللا عزوجــل مــع 

السبب الذي أمر به ، فهي مكونة من ثالثة معان ؛ أوال: صدق االعتماد على اهللا ؛ والثاين: الثقـة بـاهللا عزوجـل ؛ 



 (( ومـــن يتوكـــل علـــى اهللا فهـــو حســـبه ))ألن التوكـــل ال ينفـــع إذا مل يكـــن واثقـــا بوعـــد اهللا ، وقـــد قـــال اهللا تعـــاىل: 

مــن مل يفعـــل األســباب فهـــو لــيس مـــتكال ولكنــه متواكـــل ، البــد مـــن فعـــل الثالــث: فعـــل األســباب الـــيت أمــر بـــه ؛ ف

األسباب ؛ هذا هو التوكل على اهللا ، صدق االعتماد علـى اهللا ، بعـده ؟ مـع الثقـة بـه وفعـل األسـباب الـيت أمـر ـا 

وأصـحاب شـعوذون ؛ وقولنا " اليت أمر ا " احرتازا من فعل األسباب اليت ال حقيقـة هلـا وال أصـل هلـا كمـا يفعلـه امل

ســبق إعــراب مثــل هــذه اجلملــة عنــد قولــه  (( وكفــى بــاهللا وكــيال ))باحــة ، ومــا أشــبه ذلــك ؛ يقــول: التمــائم غــري امل

((  وقلنــا إن البــاء حــرف جــر زائــد وأن لفــظ اجلاللــة حملــه الرفــع علــى أنــه فاعــل و (( وكفــى بــاهللا شــهيدا ))تعــاىل: 

(( ويقولون طاعة فإذا برزوا مـن عنـدك بيـت طائفـة مـنهم غيـر الـذي فوائد اآلية:  إما متييز وإما حال . وكيال ))

يف هذه اآلية الكرمية: يبني اهللا عزوجل للرسول عليه الصالة والسالم أن من النـاس مـن يـؤمن ظـاهرا  . تقول ... ))

  . تقول )) (( ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذيويكفر باطنا ؛ لقوله: 

ومـــن فوائـــدها: التحـــذير مـــن النفـــاق ، وأن اإلنســـان جيـــب أن يكـــون صـــرحيا بينـــا ال يظهـــر للنـــاس وجـــه وإذا اختفـــى 

عنهم أعطـاهم وجهـا آخـر ؛ وهلـذا جتـدون أحسـن مـن الشـخص الصـادق الـذي ال يبـايل وال ميـال وال تأخـذه يف اهللا 

ومــن فوائــدها: بطــالن التقيــة الــيت  ه وباطنــه ســواء .لومــة الئــم ؛ وهــذا هــو الواجــب علــى كــل مســلم أن يكــون ظــاهر 

يتخــذها الرافضــة دينــا ؛ مــن أيــن تؤخــذ ؟ مــن ديــد اهللا عزوجــل هــؤالء الــذين يتظــاهرون بالطاعــة ويبيتــون خــالف 

(( ومـــن فوائـــدها: إثبـــات الفعـــل هللا عزوجـــل ؛ لقولـــه:  . (( و اهللا يكتـــب مـــا يبيتـــون ))الطاعـــة ؛ وذلـــك يف قولـــه: 

هل املراد بذلك أنه يكتبه هو بنفسه جـل وعـال مباشـرة ؟ أو يـأمر بكتابـه ؟ الثـاين هـو املـراد ؛ لكـن  لكن يكتب ))

((  تبـارك وتعـاىل:  ما فعل بـأمر اآلمـر فهـو منسـوب إليـه وإال فالـذين يكتبـون أعمـال العبـاد هـم املالئكـة ؛ لقـول اهللا

يصــح أن ينســب الفعــل إىل اآلمــر بــه شــرعا ؛ و  كــال بــل تكــذبون بالــدين وإن علــيكم لحــافظين كرامــا كــاتبين ))

وعرفا ؛ وهلذا يقال: بىن عمرو بن العاص مدينة الفسطاط ؛ ومعلوم أن عمرو العـاص مل يباشـرها بنفسـه ولكـن أمـر 

به ؛ ويقال: بىن األمري قصرا ؛ هل هو الذي يضع اللـنب والطـني ؟ ال ، ولكنـه أمـر بـذلك ؛ ومـن ذلـك قولـه تعـاىل: 

ليس باشرها عزوجل بيده كما خلـق آدم بيـده  ا بأيد )) (( أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها ))(( والسماء بنيناه

(( ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لهـا ولـألرض ائتيـا طوعـا أو  ؛ لكنه قال: كن فيكون ؛ لقوله تعاىل: 

  . كرها قالتا أتينا طائعين ))

  سؤال عما خيطر ببال العبد هل يؤاخذ عليه ؟

( إن اهللا تجـاوز عـن أمتـي مـا حـدث فـي أنفسـها مـا لـم تعمـل ال يؤاخذ ؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم: 

  .) أو تتكلم 



  سؤال عن منزلة السنة وأا تفسر القرآن ؟

ال ، هـذا لـيس ... ؛ بـل هــذا دليـل علـى أن الســنة تعتـرب كمـا يعتـرب القــرآن وأـا قـد تــأيت بتفاصـيل وتفسـري لــيس يف 

  ص القرآن ، وهذا هو الواقع يعين يف القرآن آيات جمملة مل يتبني املراد ا إال بواسطة التفسري.ن

  سؤال عن سبب انتشار النفاق يف املدينة ؟

والسـبب يف ذلـك أن النـيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم ملـا قـدم املدينـة  (( ومن أهـل المدينـة مـردوا علـى النفـاق ))

أ املنافقون خيافون بدءوا ينافقون وإال حىت يف أول حضوره هنـاك كـان ال يعـرف النفـاق ، وظهر عنه يف غزوة بدر بد

  ما عرف وال بدر ... إال حني حصل الظهور للرسول عليه الصالة والسالم يف بدر .

  سؤال عن بعض أحكام القدر ؟

املــوت البــد منــه ؛ يعــين ... نتوكــل علــى اهللا ... قصــر مشــيد ... وتوكــل علــى اهللا عشــان مــا جيينــا املــوت ؛ املــوت 

البــــد منــــه ؛ ... ؛ إذا حضــــر املعركــــة البــــد أن يلــــبس الــــدروع ، البــــد أن يتحصــــن ؛ ألن أمانــــا أعــــداء تســــتطيع أن 

  منه اإلنسان .تتخلص منه ؛ لكن املوت الذي يأيت من عند اهللا ما يقدر يتخلص 

لكن إذا قال قائل: كيف نعمل يف رجل قتل ويف ظننا أنه لو مل يقتل لبقي ؟ فاجلواب: أنـه ال ميكـن أن يتغـري األمـر 

عــن الواقــع ؛ فــاملكتوب يف اللــوح احملفــوظ أن هــذا الرجــل ميــوت يف هــذا ال ... يف ذلــك الــزمن ويف ذلــك املكــان ؛ 

قيقــة لــه ، ظــن غــري وارد وذلــك أن مــا وقــع ال ميكــن أن يتغــري إطالقــا ، وظــن أنــه لــو مل يقتــل لبقــي ، هــذا ظــن ال ح

  مهما عمل اإلنسان ال يتغري .

  سؤال عن تأثري األسباب ؟

فعــل األســباب املــأمور ــا ؛ ... ؟ عاجلــه مبــا هــو أنفــع ، امجــع بــني األمــرين ؛ ... ؟ كلمــة جــرب مــا تــأيت يف األمــور 

بــأس جــرب ؛ ... ؟ أي نعــم معلــوم هــذه يف األمــور الشــرعية إن اهللا أخــرب  الشــرعية ، يف األمــور املصــنوعة للخلــق ال

  عنها فال بد أن تأخذها وأنت جازم ؛ أما األمور املصنوعة ... ما صنعه هؤالء يكون موافقا .

  ؟ (( والسماء بنيناها بأيد ... ))سؤال عن معىن قوله تعاىل: 

أيدينا ؟ ال ؛ لو قلنا األيد بأيـدي اهللا لقلنـا علـى اهللا مـا مل يقلـه بأيد أي بقوة ؛ هل أضاف اهللا األيدي إليه ؟ قال ب

  أي قوية عظيمة . (( وبنينا فوقكم سبعا شدادا ))؛ واأليد يف اللغة العربية يعين القوة ، وانظر إىل قوله تعاىل: 

  سؤال عن الزم القول هل هو الزم له ؟

يشـرتط أن  وهـو ... تعاىل عامل مبا يرتتب على قولـه ؛ وأمـا غـريأما قول اهللا ورسوله فالزمه الصحيح حق ؛ ألن اهللا 

كـذلك ؛ وأمـا غـري اهللا ورسـوله فـالزم قولـه   يكون الزمه صحيحا لـئال يـأيت آت فيقـول هـذا مـن الزم كـالم اهللا ولـيس



ني قـال القـول ليس قوال الزما إال أن يلتزمه ؛ وذلك ألنه رمبا ال يقبل بأنه مـن الزم قولـه ورمبـا ال يكـون علـى بالـه حـ

  فإذا ذكر له هذا الالزم وكان باطال رجع .

 واهللا تقـول الذي غير منهم طآئفة بيت عندك من برزوا فإذا طاعة (( ويقولونأعوذ باهللا من الشيطان الـرجيم ؛ 

 غيـر عنـد مـن كـان ولـو القـرآن يتـدبرون وكيال أفـال باهللا وكفى اهللا على وتوكل عنهم فأعرض يبيتون ما يكتب

 وإلـى الرسـول إلـى ردوه ولـو بـه أذاعـوا الخـوف أو األمـن مـن أمـر جـاءهم كثيـرا وإذا اختالفا فيه لوجدوا اهللا

 قلــيال إال الشــيطان التبعــتم ورحمتــه علــيكم اهللا فضــل ولــوال مــنهم يســتنبطونه الــذين لعلمــه مــنهم األمــر أولــي

 أشـد واهللا كفـروا الـذين بـأس يكـف أن اهللا عسـى المـؤمنين وحـرض نفسـك إال تكلف ال اهللا سبيل في فقاتل

  )) . تنكيال وأشد بأسا

(( ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفـة مـنهم أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ، قال اهللا تبارك وتعـاىل: 

مــن فوائــد اآليــة  . غيــر الــذي تقــول واهللا يكتــب مــا يبيتــون فــأعرض عــنهم وتوكــل علــى اهللا وكفــى بــاهللا وكــيال ))

وجـل للرسـول عليـه الصـالة والسـالم  األول: يبـني اهللا عـز كرمت ؛ اذكر ما أخذنا من فوائدها لـئال يتكـرر اقـرأ ؟اليت ذ 

(( ويقولـون طاعــة فـإذا بـرزوا مـن عنــدك بيـت طائفـة مــنهم أن مـن النـاس مـن يـؤمن ظــاهرا ويكفـر باطنـا ؛ لقولـه: 

جيـب أن يكـون صـرحيا بينـا ال يظهـر للنـاس وجـه  ثـاين: التحـذير مـن النفـاق ، وأن اإلنسـانال . غير الـذي تقـول ))

وإذا اختفــى عــنهم أعطــاهم وجهــا آخــر ؛ وهلــذا جتــدون أحســن مــن الشــخص الصــادق الــذي ال يبــايل وال ميــال وال 

الثالـث: بطـالن التقيـة  تأخذه يف اهللا لومة الئم ؛ وهذا هو الواجب على كل مسلم أن يكون ظاهره وباطنه سـواء .

ة دينا ؛ من أين تؤخذ ؟ من ديد اهللا عزوجل هؤالء الذين يتظـاهرون بالطاعـة ويبيتـون خـالف اليت يتخذها الرافض

 (( يكتـب ))الرابـع: إثبـات الفعـل هللا عزوجـل ؛ لقولـه:  (( و اهللا يكتـب مـا يبيتـون )) .الطاعة ؛ وذلـك يف قولـه: 

ه ؟ الثــاين هــو املــراد ؛ لكــن مــا فعــل لكــن هــل املــراد بــذلك أنــه يكتبــه هــو بنفســه جــل وعــال مباشــرة ؟ أو يــأمر بكتابــ

(( كـال بـل بأمر اآلمر فهو منسـوب إليـه وإال فالـذين يكتبـون أعمـال العبـاد هـم املالئكـة ؛ لقـول اهللا تبـارك وتعـاىل: 

؛ ويصــح أن ينســب الفعــل إىل اآلمــر بــه شــرعا وعرفــا ؛  تكــذبون بالــدين وإن علــيكم لحــافظين كرامــا كــاتبين ))

بــن العــاص مدينــة الفســطاط ؛ ومعلــوم أن عمــرو العــاص مل يباشــرها بنفســه ولكــن أمــر بــه ؛ وهلــذا يقــال: بــىن عمــرو 

(( ويقـال: بـىن األمـري قصـرا ؛ هــل هـو الـذي يضـع اللــنب والطـني ؟ ال ، ولكنـه أمـر بــذلك ؛ ومـن ذلـك قولـه تعــاىل: 

يـده كمـا خلـق آدم بيـده ؛ لـيس باشـرها عزوجـل ب والسماء بنيناها بأيد )) (( أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها ))

(( ثـم اسـتوى إلـى السـماء وهـي دخـان فقـال لهـا ولـألرض ائتيـا طوعـا أو  لكنه قال: كن فيكون ؛ لقوله تعـاىل: 

  كرها قالتا أتينا طائعين )) .


